Haaksteken - basis
Start
Maak een schuiflus (lange draad over korte draad) en steek de kop van de haaknaald erdoor. Trek de knoop vast
aan. Leg de draad die van je bol komt over je wijsvinger heen en houdt hem tussen je ringvinger en pink vast. Hou
je haakwerk tussen je duim en middelvinger vast. Gebruik voor de hand waar je de haaknaald mee vast hebt een
mesgreep of pengreep.

Lossen (

)

De lus op de haaknaald is het begin van een ketting van lossen. Sla de draad die van je bol komt 1 keer over je
haaknaald (omslaan). Haal de draad door de lus (doorhalen). Je hebt nu 1 losse.
Met een ketting van lossen start je een haakpatroon. Aan het einde van een toer haak je een losse om een recht
begin van de volgende toer te krijgen. Lossen worden ook gebruikt om een ring te sluiten.

Halve vasten (

)

Steek de haaknaald door de 2e losse. Sla de draad om je haaknaald (omslaan). Haal de draad door allebei de
lussen. Dus: omslaan, 2x doorhalen. Bij het keren 1 losse aan het eind van de toer halve vaste haken en dan het
werk omdraaien.

Vasten ( of

)

Steek de haaknaald door de 2e losse. Sla de draad om je haaknaald. Haal de draad door de losse. Je hebt nu
2 lussen op je haaknaald. Sla de draad nog eens om de haaknaald en haal de draad door allebei de lussen. Dus:
omslaan, doorhalen, omslaan, 2x doorhalen. Bij het keren 1 losse haken en dan het werk omdraaien. In de 1e steek
van de vorige toer verder gaan met vasten.

Halve stokjes ( )
Sla de draad om je haaknaald. Steek de haaknaald door de 3e losse. Sla de draad om je haaknaald. Je hebt nu
3 lussen op je haaknaald. Haal de draad door alle 3 de lussen. Dus: omslaan, doorhalen, omslaan, 3x doorhalen.
Bij het keren 2 lossen haken (in plaats van het 1e halve stokje). In de 2e steek van de vorige toer verder gaan met
halve stokjes.

Stokjes ( )
Sla de draad om je haaknaald. Steek de haaknaald door de 4e losse. Sla de draad om je haaknaald. Haal de
draad door de losse. Je hebt nu 3 lussen op je haaknaald. Sla de draad nog eens om de haaknaald en haal de
draad door 2 lussen. Herhaal dit nog een keer. Dus: omslaan, 1x doorhalen, omslaan, 2x doorhalen, omslaan,
2x doorhalen. Bij het keren 3 losse haken (in plaats van het 1e stokje). In de 2e steek van de vorige toer verder
gaan met stokjes.

Dubbele stokjes ( )
Sla de draad 2x om. Steek de haaknaald door de 5e losse. Sla de draad 2 keer om je haaknaald. Verder
hetzelfde als stokjes. Dus: 2x omslaan, 1x doorhalen, omslaan, 2x doorhalen, omslaan, 2x doorhalen, omslaan, 2x
doorhalen. Bij het keren 4 lossen haken (in plaats van het 1e dubbele stokje). In de 2e steek van de vorige toer
verder gaan met dubbele stokjes. Dus: 2x omslaan, 1x doorhalen, omslaan, 2x doorhalen, omslaan, 2x doorhalen,
omslaan, 2x doorhalen. Bij het keren 4 losse haken (in plaats van het 1e dubbele stokje). In de 2e steek van de
vorige toer verder gaan met dubbele stokjes.

Vasten minderen ( ) en meerderen (

of

)

Minderen: Steek de haaknaald door de losse. Sla de draad om je haaknaald. Haal de draad door de losse. Je
hebt nu 2 lussen op je haaknaald. Steek de haaknaald door de volgende losse. Sla de draad nog eens om de
haaknaald. Je hebt nu 3 lussen op je haaknaald. Sla de draad om en haal de draad door alle lussen. Dus: insteken,
omslaan, doorhalen, insteken omslaan, doorhalen, omslaan, 3x doorhalen.
Meerderen: Haak 2 vasten in 1 losse.

minderen

meerderen

Veel voorkomende series
Picot ( )
Haak 3 lossen. Haak een vaste in de 3e losse. Sla een vaste over. Haak een vaste.

Ring

ring met stokjes

ring met vasten

Haak een ketting van lossen. Sluit de ketting met een halve vaste in de beginlosse. Haak een losse voor de
overgang. Haak nu een toer vasten om de lossen van de ring. Sluit de toer met een halve vaste in de beginvaste.
Dit kan ook met stokjes. Haak dan 3 lossen als 1e stokje. Sluit de toer met een halve vaste in de 3e losse.

Bronnen:
http://haken.clubs.nl (NL)
http://www.hobbydoos.nl (NL)
http://www.learn2knit.co.uk/crochet.php (EN)
http://www.dummies.com/how-to/crafts-hobbies/Crocheting/Stitches.html (EN)
http://rensfibreart.wordpress.com/handy-crochet-tips-tricks-2/stitch-overview/ (EN)
http://www.jessica-tromp.nl/hakenlerenhaaklessen.htm (NL)
http://bymiek.blogspot.com/p/haakles.html (NL)

Symbolen en Engelse termen
Symbool

Nederland

Basis
·

USA

Basic
schuiflus of slipsteek

of

losse

chain

halve Vaste

slip stitch

vaste

single crochet

half stokje

half double crochet

stokje

double crochet

stokje om lus, aan voorkant insteken

double in frontpost

stokje om lus, aan achterkant insteken

double in backpost

dubbel stokje

treble crochet

driedubbel stokje

double treble crochet

Meerderen
of

Increase
haak twee vasten in dezelfde steek

2 single in 1 stitch

haak drie vasten in dezelfde steek

3 single in 1 stitch

haak twee halve stokjes in dezelfde steek

2 halfdouble in 1 stitch

haak drie halve stokjes in dezelfde steek

3 halfdouble in 1 stitch

haak twee stokjes in dezelfde steek

2 double in 1 stitch

haak drie stokjes in dezelfde steek

3 double in 1 stitch

haak twee dubbele stokjes in dezelfde steek

2 treble in 1 stitch

haak drie dubbele stokjes in dezelfde steek

3 treble in 1 stitch

Minderen

Decrease
Vasten minderen; haak twee vasten samen

2 single together

halve stokjes minderen, twee halve stokjes samen

2 halfdouble together

stokjes minderen, twee stokjes samen

2 double together

stokjes minderen, drie stokjes samen

3 double together

Overige

Other
picootje

Let op: in de UK zijn de benamingen net iets anders:
halve vaste
= Slip Stitch of Singel Crochet
vaste
= Double crochet
half stokje
= Half Treble Crochet
stokje
= Treble Crochet
dubbel stokje = Double treble Crochet

3 chain picot

